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Skriflesing: Lukas 22:14-23 

Preektema: Doen dit tot My gedagtenis 

Geliefdes in die Here Jesus Christus.  

Inleiding 

Onthou jy waar jy was met die finaal van die Rugby Wêreldbeker in 1995? Wat het jy gedoen? 
Het jy gekyk – was jy deel van die aksie en die opgewondenheid? Kan jy onthou hoe Joel 
Stransky in die laaste minute van die game daai epic skepskop…Kan jy van die spelers se name 
onthou? Mark Andrews wat altyd sy kontaklense gesoek het op die veld. Japie Mulder en 
Hennie Muller. Andre Joubert – seker los hande een van die beste fullbacks ooit in ‘n Boktrui.  

Wat bedoel ons met die frase: “tot My gedagtenis”? 

Lees saam met my:  

“19Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit 
is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis.”.  

Wat word bedoel met “my gedagtenis” of net “gedagtenis”. Dit beteken letterlik wat ons 
hierbo gedoen het: om te onthou, om te herinner aan, om heimwee te hê selfs. Jesus kom en 
sê: as julle hierdie broodjie eet en die wyn drink – doen dit tot my gedagtenis. Doen dit terwyl 
julle dink en dit julle herinner aan Wie Ek is en wat Ek gedoen het. Letterlik die brood herinner 
jou aan sy Liggaam wat gebreek is en die wyn herinner ons aan sy bloed wat gevloei het.  

Hoe doen ons dit as dit by die Here Jesus kom? 

So wat moet ons alles van Jesus onthou?  

Ons moet onthou dat: 

- God die Vader, sy Seun gestuur het na die aarde. 
- Dat Jesus ware Mens geword het en as sondelose Lam van God die toorn van God 

kom verduur het  
- Dat Hy fisies uit die graf gekom het en die dood oorwin het.  

So wat beteken dit alles.  

- God die Vader stuur sy eie Seun. Ons kan God nie sien nie – maar in Jesus word Hy 
sigbaar. Ons kan Hom sien en aan Hom vat. Hy word fisies gebore uit ‘n vrou – soos 
ek en jy. Sy geboorte is wel anders omdat daardie vrou ‘n maagd is – sy het nog 
saam met geen ander man geslaap nie. Jesus is dus Mens en God op dieselfde 
oomblik. Luister na Mattheus 1:23-25:  

23Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom 
Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. 24En toe Josef uit die 
slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het 
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en sy vrou by hom geneem; 25en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore 
Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem. 

- Jesus is ware Mens – wat beteken Hy het vleis en bloed, soos ek en jy. Hy word 
hartseer soos ek en jy – Hy word opgewonde soos ek en jy. Hy het ‘n persoonlikheid 
soos ek en jy ens. Hy kom as die sondelose Lam van God. Lam van God. Luister na 
Johannes 1:29: 

29Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die 
Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! 

So as ons dink aan ‘n lammetjie – dan dink ons aan onskuld. Ons dink aan klein en 
nie-bedreigend. Lammetjies maak ons nie bang nie. Inteendeel – lammetjies is selfs 
minder belangrik as groot skape. ‘n Lam is vir ons ‘n beeld van onskuldigheid – en 
opregtheid en eerlikheid. Jesus is ‘n Lam wat geslag word. Hoekom word Hy geslag? 
Hy moet die toorn van God dra. Wat beteken dit? Toorn is God wat die sonde haat 
en die sonde moet straf. God is kwaad oor die sonde – en dit ly tot sy regverdige 
veroordeling van die sonde. God moet en gaan sonde straf – soos Hy reeds gesê 
het. Jesus moet die straf van God dus dra. Hoe lyk dit? Wel Hy moet dood gemaak 
word. Dis die straf. Hoekom moet die onskuldige lammetjie sterf en doodgemaak 
word? Hy is dan onskuldig. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Ja. Die Lam van God – 
wat Jesus is – lê vrywilliglik (uit sy eie uit) sy lewe af vir jou en jou en jou. Hoekom 
moet Jesus doodgemaak word? Twee redes: Want net deur die dood kan Hy die 
dood oorwin (ons kom daarby) en tweedens die straf op die sonde is die dood. Dit 
het die Here in soveel woorde al vir Adam gesê. As jy van daardie boom eet sal jy 
sekerlik sterwe.  

- Jesus het egter nie dood gebly nie. Wat? Die Lam het die dood oorwin. Hoe is dit 
moontlik? Wel die Lam is die Lam van God. Die Lam is God Self. God het aarde toe 
gekom – Mens geword en het as God die dood oorwin. Hy kan nie dood bly nie. Die 
dood kan Hom nie vashou nie. Meer nog. Nie net Hy het die dood oorwin nie. Hy 
gee ook vir jou en my die krag om die dood te oorwin. Ons gaan nie net die dood 
oorwin nie – ons gaan vir ewig saam met daardie Lam op die nuwe aarde woon. 
Hoor hierdie pragtige woorde in Openbaring 5:5-8 en ook in Openbaring 7:14-17: 

5Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit 
die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak 
en sy sewe seëls te breek. 6En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon 
en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ’n 
Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van 
God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. 7Hy het gekom en die boek geneem 
uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; 8en toe Hy die boek neem, val 
die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neer, 
elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 

 … 
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14En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die 
groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in 
die bloed van die Lam. 15Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom 
dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle 
oopspan. 16Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die 
son of enige hitte op hulle val nie; 17want die Lam wat in die middel van die 
troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal 
alle trane van hulle oë afvee. 

Nou hoe kom die brood en wyn hierby in? Wel die brood is ‘n fisiese aardse ding – wat jou 
herinner aan dit wat Jesus gedoen het en Wie Jesus is en hoe sy liggaam gebreek is – maar ook 
hoe Hy weer met sy liggaam opgestaan het. En die Wyn herinner jou aan die Lam se bloed wat 
gevloei het – en Hy wat dood gemaak is – en Hy wat die dood oorwin het – sodat as ons in Hom 
glo ons ook in ewigheid by Hom op die nuwe aarde sal leef. Dis sigbare (beteken jy kan dit sien 
en daaraan raak en dit ruik en proe) tekens – wat beteken dis soos pyltjies wat heenwys na 
Jesus wat vir ons geleef, gesterf en opgestaan het.  

Die Nagmaalsfees laat ons nie net terugkyk nie maar ook vorentoe verlang 

Die Nagmaal herinner ons dus aan Wie Jesus is en wat Hy vir ons gedoen het – maar dit laat 
ons ook uitsien na dit wat kom. Openbaring 19:7-9, Openbaring 22:1-5: 

7Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die 
Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. 8En aan haar is gegee om bekleed te 
wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. 
9Toe sê hy vir my: Skryf—salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy 
sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God. 
... 
EN hy het my getoon ’n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat 
uitstroom uit die troon van God en van die Lam. 2In die middel van sy straat en weerskante 
van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte 
gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. 3En daar sal geen enkele 
vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy 
diensknegte sal Hom dien. 4En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde 
wees. 5En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die 
Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. 

Amen.  


